
 

 

 

 
 

 
 
 

ول السنة التغير اليومي قيمة المؤشر مؤشرات السوق
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 عناوين االخبار 
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رض بالساحل الشمالي  ▪
 
 تابعة لـ سوديك توقع عقد شراكة لتطوير ا

ليكـتريك تغلق صفقة العالمية للكابالت مقابل  ▪  ماليين جنيه  410السويدى ا 

س المال  ▪
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سكندرية لتداول الحاويات المعدلة تتراجع هامشيًا خالل  ▪ رباح ال 
 
 2021- 2020ا

ضعاف قيمتها بين  7زيادة الستثمارات العامة بما يتجاوز  ▪
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 أخبارالشركات المقيدة 

   2021-2020مليار جنيه خسائر كيما خالل   1.33

كيما  –أظهرت نتائج أعمال شركة الصناعات الكيماوية المصرية 
(EGCH  غير المدققة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى،)

مليار جنيه، مقابل صافي   1.330، تكبد صافي خسائر بلغت 30/06/2021
خالل الفترة المقارنة من العام المالي السابق   مليار جنيه  1.350خسائر بلغت 

جدير بالذكر قدوقعت الشركة   للفترة المذكورة، وفًقا لبيان البورصة المصرية.
إلعادة هيكلة   2021من أغسطس  31مذكرة تفاهم في يوم الثالثاء الموافق 

مليون جنيه مصري   1،920مليون دوالر و   292القرض المشترك القائم بقيمة 
لف بنوك مصرية ويتكون من البنك األهلي المصري وبنك مصر والبنك  مع تحا

العربي األفريقي الدولي بصفتهم المرتبين الرئيسين األوليين وضامني التغطية  
( بصفته مرتب رئيسي  BQDCوانضم إليهم بنك القاهرة ) ومسوقي التمويل. 

هم بنوك وضامن لتغطية وبنك بلوم مصر والبنك العقاري المصري العربي بصفت 
 1(، بتاريخ BTFHمقرضة، وفق البيان الصادر عن بلتون المالية القابضة )

تم استخدام القرض لتمويل مصنع األمونيا واليوريا التابع لشركة كيما   سبتمبر.
  لخط اليوريا.  %104لخط األمونيا و %80في أسوان، والذي يعمل حالًيا بنسبة 

طن   1،575يومًيا من األمونيا و طن 1،200ستبلغ الطاقة اإلنتاجية للمجمع 
 يومًيا من اليوريا. 

 تابعة لـ سوديك توقع عقد شراكة لتطوير أرض بالساحل الشمالي  

( عن قيام  OCDIسوديك )   -أعلنت شركة السادس من اكتوبر للتنمية واالستثمار  
شركة طابروك للتعمير احدى الشركات التابعة لها بتوقيع عقد مشاركة لتطوير  

وأضافت في بيان للبورصة المصرية، أن   ارض بالساحل الشمالي.قطعة 
طابروك وقعت عقد المشاركة مع اتحاد مالك شاهين ويمثلها الحسن طارق سالم  

فدان بالساحل الشمالي، كما   280إلنشاء وتطوير وتنمية قطعة أرض بمساحة 
مدى   مليار جنيه تسدد على 2.7أنه طبًقا لعقد المشاركة يستحق مالك األرض 

من المتحصالت النقدية من المشاريع التي ستقام   %15عاًما باإلضافة إلى  12
كما أن عقد المشاركة الموقع يحل   على قطعة األرض بدون حد أدنى مضمون. 
  308لقطعتي أرض بمساحة  2018محل عقدي المشاركة الموقعين في مارس 

نت الشركة عن نتائج أعل  .2018مارس    11فدان تقريًبا بالساحل الشمالي بتاريخ  
، والتي أظهرت تحقيق  30/06/2021أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في 

مليون جنيه مقابل صافي ربح مجمع بلغ  222.595صافي ربح مجمع بلغ 
كما أظهرت النتائج تحقيق    مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.  72.124

جنيه مقابل صافي خسارة مستقلة   مليون 84.733صافي خسارة مستقلة بلغت 
 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.  172.073بلغت 

 ماليين جنيه   410السويدى إليكتريك تغلق صفقة العالمية للكابالت مقابل 

( أغلقت صفقة االستحواذ على  SWDYُعلم أن شركة السويدى إليكتريك )
قالت   ماليين جنيه. 410قابل من أسهم الشركة العالمية للكابالت م %99.25

مصادر إن سوق صفقات خارج المقصورة بالبورصة شهدت أمس االثنين تنفيذ 
نقل الملكية للمساهمين الجدد، من خالل إجراء عمليتين، واحدة بالعملة المحلية  

وأكدت المصادر أن شركة   واألخرى بالدوالر، على سهم شركة الكابالت. 
مسار والمنفذ األوحد لعملية نقل الملكية للمساهم  »األهلى فاروس« تولت دور الس

وأوضحت أن بنك االستثمار »األهلى    الجديد بسوق خارج المقصورة بالبورصة.
فاروس« تولى دور المستشار المالى للصفقة لصالح الطرف البائع، ومكتب  
الكامل لالستشارات القانونية دور المستشار القانونى، بينما تولى مكتب »على  

وتعد العالمية   ن وشاحى« دور االستشارات القانونية لصالح »السويدى«.الدي 

 أسهم من حيث االرتفاع في السعر 5أعلى  
 التغير )%(  سعر االغالق  السهم

  14.59   0.27  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  9.94   1.41  المصرية الكويتية لألستثمار 

  9.91   12.86  راكتا 
  8.82   7.90  بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاوالت 

  8.46   49.00  الدلتا للتامين

 

 أسهم من حيث االنخفاض في السعر   5اقل 
 التغير )%(  سعر االغالق  السهم

المصريين وثائق شركة صندوق استثمار 

 لالستثمار العقارى 

 9.80   20.00- 

 -17.49   45.00  اإلسكندرية -المركز الطبي الجديد 

 -12.96   12.42  االسماعيلية للدواجن

 -12.74   11.16  القاهرة الوطنية لالستثمار واالوراق المالية

 -10.00   0.91  المؤشر 

 

 أسهم من حيث قيمة التداول 5أكبر 
 سعر االغالق  قيمة التداول  السهم

  45.80   186,464,016  البنك التجاري الدولي

  12.64   106,699,208  ايسترن كومباني

  17.00   101,866,608  فوري

  12.42   88,894,080  االسماعيلية للدواجن

  6.20   48,448,444  بايونيرز القابضة

 

 التداولأسهم من حيث كمية  5أكبر 

 سعر االغالق  كمية التداول السهم 

  0.27   185,151,295  اوراسكوم لالستثمار القابضة

  0.29   52,189,680  اوراسكوم المالية القابضة

  0.67   43,980,073  العربية ادارة االصول

  0.48   26,749,279  العربية لالستثمارات 

  0.22   17,848,213  المصرية لنظم التعليم الحديثة

 

  أكبر خمس قطاعات من حيث قيمة التداول
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( شركة مصرية متخصصة فى تصنيع كابالت الطاقة  ICCللكابالت ) 
( بمدينة العاشر من  A2بالمنطقة الصناعية )  1989واالتصاالت تاسست فى عام  

أعلنت السويدي إليكتريك عن نتائج أعمالها خالل الفترة من  رمضان.
، والتي أظهرت تحقيق صافي ربح مجمع  30/06/2021إلى  01/01/2021

جنيه مقابل تحقيق الشركة لصافي ربح بلغ  1،589،594،339بلغ 
  .30/06/2020إلى  01/01/2020جنيه خالل الفترة من  914،243،347

وفي السياق ذاته حققت الشركة صافي ربح غير مجمع عن الفترة من  
جنيه، نظير   55،971،109قدر بنحو ، 30/06/2021إلى  01/01/2021

جنيه، خالل الفترة المقارنة من العام المالي    2،151،586،482صافي ربح بلغ  
 السابق. 

 سبأ لألدوية تعلن مستجدات زيادة رأس المال 

أعلنت شركة سبأ الدولية لألدوية والصناعات الكيماوية، متسجدات زيادة رأس  
وقالت الشركة في بيان لبورصة    مليون جنيه.   100مليون جنيه إلى    88المال من  

لجمعية العامة العادية للشركة التي انعقدت يوم  مصر اليوم، إنه تم التصديق على ا
  مايو الماضي من قبل الجهة اإلدارية، ويجرى التصديق على الجمعية.  18

وأضافت الشركة، أنه تم انتهاء فحص قطاع األداء االقتصادي وتم إصدار تقرير  
 12أغسطس الماضي يتضمن الموافقة على زيادة رأس المال بقيمة  9فني في 

مليون جنيه   100مليون سهم مجاني ليصبح رأس المال  6يه بعدد مليون جن 
وأوضحت الشركة، أنه تم إصدار شهادة عدم الممانعة إلصدار   مسدداً بالكامل.

  سبتمبر الجاري.  7أسهم رأس مال الشركة من الهيئة العامة للرقابة المالية يوم 
وحققت   أس المال. ونوهت سبأ، بأنها تسير في استكمال باقي إجراءات زيادة ر

شركة سبأ الدولية لألدوية والصناعات الكيماوية، عن الربع األول من العام 
مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس   2.22الجاري، صافي ربح بلغ 

  مليون جنيه أرباحاً خالل نفس الربع من العام الماضي.  3.16الماضي، مقابل 
 10.62لتسجل    2021ثالثة أشهر األولى من  وارتفعت إيرادات الشركة خالل ال
مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام    20.57مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل  

 الماضي. 

 

أرباح اإلسكندرية لتداول الحاويات المعدلة تتراجع هامشياً خالل 
2020-2021 

كشفت المؤشرات المالية المعدلة لشركة اإلسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، 
(، تراجع صافي ربح الشركة بنسبة  2021-2020عن العام المالي الماضي )

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر،    بالمائة، على أساس سنوي.  5.56
حتى    2020اية يوليو  مليار جنيه منذ بد  1.41اليوم، أنها سجلت صافي ربح بلغ  

مليار جنيه أرباحاً خالل العام المالي السابق   1.49، مقابل 2021نهاية يونيو 
مليار   2.4وتراجعت مبيعات الشركة خالل العام المالي الماضي لتصل إلى    له.

يشار   مليار جنيه خالل العام المالي السابق له. 2.58جنيه بنهاية يونيو، مقابل 
إلى أن اإلسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، حققت صافي ربح بعد الضريبة  

، مقابل  2021حتى مايو  2020مليار جنيه خالل الفترة من يوليو  1.27بلغ 
  مليار جنيه خالل نفس الفترة من العام الماضي.  1.32صافي ربح بقيمة 

مليار جنيه بنهاية مايو   2.15وتراجعت إيرادات الشركة خالل الفترة إلى 
 مليار جنيه خالل نفس الفترة من العام المالي الماضي.   2.27، مقابل نحو  2021



 

 

 والسوق االقتصادظرة على أخبار ن

 2021و  2014أضعاف قيمتها بين  7زيادة االستثمارات العامة بما يتجاوز 
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية إن تقرير التنمية 

يعد أحد أهم التقارير الدولية التي ترصد وضع التنمية  2021البشرية في مصر 
ا من أوائل الدول التي حرصت  البشرية على مستوى العالم، وتعتز مصر بكونه

، 1994تقريًرا منذ عام  11على توثيق حالة التنمية البشرية؛ حيث أصدرت 
جاء ذلك خالل كلمتها اليوم بمؤتمر    ويمثل تقرير هذا العام اإلصدار الثاني عشر. 

؛ تحت عنوان "التنمية حق للجميع:  2021إطالق تقرير التنمية البشرية في مصر  
سار"، بتشريف وحضور السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح  مصر المسيرة والم

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه تم إصدار تقرير التنمية البشرية   السيسي. 
من قبل االقتصادي الباكستاني محبوب الحق، والمفكر    1990ألول مرة في عام  

هدف الرئيسي الهندي أمارتيا سن؛ الحائز على جائزة نوبل في االقتصاد، وكان ال
وضع الناس في قلب عملية التنمية، مؤكدة أن انتاج تقارير التنمية البشرية حول  
العالم يساهم في تعزيز القدرات الوطنية على جمع وتحليل البيانات ذات الصلة  
بالتنمية البشرية، حيث تعمل هذه التقارير على تحويل أهداف الحد من الفقر  

وخطط ونهج للعمل الوطني واالقليمي والدولي،  والتنمية البشرية إلى معايير 
وتقدم توصيات تثير الحوار بين شركاء التنمية، وتزيد الوعي بقضايا التنمية  

وقالت السعيد إن مفتاح العمل الذي نحتفل اليوم بإطالقه هو مصطلح   البشرية. 
الشراكة؛ هذه الشراكة حاضرة بجوهرها في عنوان التقرير "التنمية حق للجميع"  
فالجمع يفيد التشارك في جهود التنمية وعوائدها،كما أن الشراكة حاضرة  
بمفهومها من خالل عالقة التعاون التنموي الوثيق والممتد مع البرنامج اإلنمائي 
لألمم المتحدة؛ أحد أهم منظمات وبيوت الخبرة التنموية على المستوى العالمي، 

راء وفرق العمل المحايدة؛ ممن  وهي حاضرة أيًضا بآلياتها من خالل نخبة الخب 
تابعت وزيرة التخطيط أن التقرير يعكس قدرة الدولة   أثروا التقرير بأفكارهم.

المصرية، وحرصها على إنتاج البيانات واتاحتها، كما يتناول التقرير بعمق جميع  
قضايا التنمية وشواغلها؛ بما يجعله بمثابة الراصد الدقيق لحالة التنمية في مصر  

يأتي حول    2021اتها وإنجازاتها، مشيرة إلى أن تقرير التنمية البشرية في  بتحدي 
مصَر المسيرِة والمسار، ليرصد مسيرة عقد كامل من ُعمر الوطن، ويرسم مالمح 

وأكدت   المسار لمستقبل، نراه جيًدا، ونبتغيه مشرًقا، ونعمل بكل عزم لتحقيقه.
منذ سبعة أعوام مرتكزة على  الدكتورة هالة السعيد أن مسيرة العمل انطلقت 

تخطيٍط شامل ورؤيٍة َطموحة للمستقبل، حددت مالمَحها "استراتيجيُة التنميِة  
" باعتباِرها النسخَة الوطنية من األهداِف األمميِة  2030المستدامة: رؤية مصر 

وقالت السعيد إن الدولُة تعلم تماًما أن تحقيَق النمِو   لتحقيِق التنميِة المستدامة. 
قتصادي وتحسَن مؤشراِت االقتصاِد وتعافيه؛ لن تكوَن له قيمة أو صدى مالم  اال

ينعكس إيجابًيا على مستوى حياة المواطن، وهو ما يتسق مع المفهوم الذي تبناه  
لتعريف وقياس التنمية؛ بكونها  1990برنامج األمم المتحدة اإلنمائي منذ عام 

أوحد؛ لتضم كل من الصحة   تتجاوز االعتماد على النمو االقتصادي كمؤشر 
والتعليم إلى جانب الدخل، لذلك جاء الهدُف االستراتيجي التي حددته الدولة  
المصرية؛ وهو تحسيُن جودِة الحياِة للمواطِن المصريِ في القلِب من كِل هذه  

اإلمكاناِت والموارِد المتاحة للتوسع في   الجهوِد، حيث تسعى الدولُة لحشِد كل
امة، والتي زادت بما يتجاوز سبعة اضعاف قيمتها بين عامي  االستثمارات الع

  ،لتنفيذ مشروعات ومبادرات تنموية كبرى في كل القطاعات.  2021و 2014
كما أشارت وزيرة التخطيط إلى المبادرةُ الرئاسيُة بتنفيِذ المشروِع القوميِ لتنميِة  

الحياة إلى  الريِف المصري: مبادرة حياة كريمة؛ والتي تستهدف تغيير وجه 
األفضِل لما يزيُد عن نصِف سكان مصَر في القرى والريِف، وهي تجِربٌة تنمويٌة  
مصرية خالصة، تعدُّ أكبِر المبادراِت التنموية الشاملة والمتكاملة في العالم سواء  

  في حجِم مخصصاتِها المالية أو في حجم المستفيدين منها.
 

 تمرا تحت ضغط رفع الفائدة األمريكية مسلسل تثبيت الفائدة مازال مس

قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أنه على الرغم من تسارع معدل في المدن  
في يوليو، ليصل إلى   %5.4في أغسطس من  %5.7المصرية بشكل طفيف إلى 

، فإنه ال يزال يحافظ على مستويات معتدلة داخل  2020أعلى معدل له منذ نوفمبر 
(، وفق البيان  %2±) %7هدف من البنك المركزي المصري والبالغ النطاق المست 

وتابع، جاء االرتفاع الهامشي في المعدل السنوي   سبتمبر. 14المرسل بتاريخ 
للتضخم على خلفية تباطؤ أداء القطاع الخاص غير النفطي، ما يعني تأثر التشغيل  

المشتريات، والذي  وزيادة أسعار المدخالت، حيث يمكن مالحظته من مؤشر مديري  
يعكس انكماش أنشطة القطاع الخاص غير النفطي للشهر التاسع على التوالي في  

، غير أنه اقترب من مستوى النمو مع توسع الشركات  49.8شهر أغسطس حيث بلغ  
وفي الوقت نفسه، ساهمت العوامل الخارجية   في مشترياتها لتلبية زيادة في الطلب.

اسي متأثرا جزئياً بعوامل خارجية مثل تداعيات  بشكل سلبي في التضخم األس
COVID-19.    ومع ذلك، فإن االرتفاع الهامشي في التضخم يأتي أقل من التوقعات

التجاه تصاعدي ثابت التي تستند إلى طفرة في أسعار السلع العالمية وتصاعد تكاليف  
عدل التضخم  وأكد أبو الفتوح أن ارتفاع م المدخالت لقطاع األعمال غير النفطي. 

يعني أن البنك المركزي لن يبادر األن بتخفيض الفائدة، خصوصا أن التضخم مازال  
في نطاق المستهدف المحدد من البنك المركزي المصري، كما سيتخذ موقفا حذرا  

من ناحية أخرى، يسعى المركزي   في ظل مواصلة أسعار الغذاء العالمية الصعود. 
ار لتعزيز التدفقات من المستثمرين الخارجيين إلى نحو الحفاظ على جاذبية االستثم
مليار دوالر، ودرء خطر تأثير ارتفاع أسعار   33سوق الديون المحلية التي بلغت 

الفائدة عالمياً، ما يجعل االستثمار في أدوات الدين المحلى أقل جاذبية من األصول  
بية مصر كسوق  ويعزز جاذ الخالية من المخاطر مثل سندات الخزانة األميركية. 

 ناشئة أنها من أعلى األسواق الناشئة التي تمنح سعر فائدة حقيقي. 



 

 

 العالمية والعربية  ألخبارا

 أسعار الذهب تستقر مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم األمريكية  

ن بيانات تضخم رئيسية  استقرت أسعار الذهب، اليوم الثالثاء، مع ترقب المستثمري 
في الواليات المتحدة قد تعطي مؤشرات بشأن قرار مجلس االحتياطي االتحادي  
بتقليص إجراءات التحفيز الرامية لدعم التعافي االقتصادي من الجائحة، وفق ما  

ولم يطرأ تغير ُيذكر على أسعار الذهب في التعامالت الفورية عند    نشرته حابي.
بتوقيت جرينتش في    0514ة )األونصة( بحلول الساعة  دوالر لألوقي   1791.09

 1792.40بالمئة إلى  0.1حين نزل في التعامالت اآلجلة في الواليات المتحدة 
بتوقيت    1230ومن المقرر صدور بيانات التضخم األمريكية في الساعة    دوالر.

جرينتش. ويتوقع اقتصاديون أن يكون معدل التضخم األساسي، الذي يستبعد 
بالمئة في أغسطس مقارنة بالشهر   0.3ار الطاقة والغذاء المتذبذبة، ارتفع أسع

وقال أفتار ساندو مدير السلع في فيليب فيوتشرز في مذكرة “قد تمثل   السابق. 
قراءة أخرى مرتفعة كثيرا تحديا من واقع البيانات آلراء صانعي السياسات بأن  

اجتماع مهم بشأن السياسات لمجلس  وتأتي البيانات قبل  التضخم سيكون مؤقتا”.
سبتمبر، حيث تترقب األسواق عن كثب   22و 21االحتياطي االتحادي يومي 

  إعالن المجلس عن توقيت بدء تقليص برنامج شراء السندات خالل الجائحة.

 واستقر مؤشر الدوالر بعدما سجل أعلى مستوي قي أسبوعين أمس االثنين.
دوالر   23.65بالمئة إلى  0.3ى، نزلت الفضة وبالنسبة للمعادن النفيسة األخر 

دوالر، بينما ارتفع البالديوم  957.87بالمئة إلى  0.3لألوقية، وفقد البالتين 
 دوالر.  2100.10بالمئة إلى  0.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العالميةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة 

 Dow Jones  34,742.82 -0.10% أمريكا 

 S&P 500 4,443.05 -0.57% أمريكا 

 NASDAQ 15,037.76 -0.45% أمريكا 

 FTSE 100 7,123.68 0.00% لندن

 DAX 13,335.68 1.59% أمانيا

 Nikkei 225 30,511.71 -0.52% اليابان
 %0.10- 1,802.43 سعر األوقية الذهب )دوالر(

 %0.68 74.10 البرميل  خام برنت )دوالر(
 %0.71 70.96 البرميل  )دوالر( نايمكس 

 

 

 

 العربيةمؤشرات االسواق 

 التغير )%( القيمة المؤشر الدولة 

 TASI 11,373.00 -0.12% السعودية
 DFMGI 2,877.00 -0.12% دبي

 ADI 7,762.00 0.01% ابوظبي
 MARKET-IXP 6,849.05 0.12% الكويت 

 BSEX 1,673.31 -0.01% البحرين
 GENERAL 11,130.00 0.42% قطر 

 MASI 12,902.00 0.11% المغرب 
 TUN20 7,254.00 -0.42% تونس

 



 

 

 الشركات تحت التغطية 

 اسم الشركة
سعر 

 السهم 

رأس المال 

 السوقي 
 التوصية

السعر 

 المستهدف 

احتمال 

الصعود/  

 الهبوط
 فتريةدمضاعف القيمة ال مضاعف الربحية

 2021 2020 2021 2020  جنيه  مليون جنيه جنيه 

 1.2 1.0 غ.م. غ.م. %19.1- 3.55 حيادي 5،676.22 4.39 *كيما – الصناعات الكيماوية المصرية 

 غ.م. غ.م. 3.3 غ.م. %63.9 23.63 شراء  7،833.88 14.42 شركة حديد عز 

 1.7 1.8 21.7 34.2 %20.8- 11.34 بيع 447.28 14.33 ايجيترانس   –المصرية لخدمات النقل 

 2.2 8.2 14.5 33.0 %44.5 2.77 شراء  2،051.03 1.92 سبيد ميديكالشركة 
 0.8 0.9 6.4 6.5 %30.3 12.03 شراء  6،138.94 9.23 النساجون الشرقيون

 1.1 1.2 6.6 7.9 %16.0 99.53 شراء  19،658.26 85.80 مصر لصناعة األسمدة "موبكو"

 2.8 3.5 7.6 8.8 %27.2 23.78 شراء  23،597.08 18.70 أبو قير لالسمدة والكيماويات *

 0.7 0.8 5.4 7.9 %25.0 17.22 شراء  1،002.00 13.77 المالية والصناعية المصرية

 * العام المالي ينتهي في يونيو 
 

 توزيعات االسهم المجانية جدول  

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق التوزيع أسم الشركة 
 23/9/2021 22/9/2021 سهم مجاني 0.3 راميدا 

 

 جدول الكوبونات )التوزيعات النقدية( 

 تاريخ التوزيع تاريخ نهاية الحق قيمة التوزيع النقدي أسم الشركة 
 30/9/2021 11/4/2021 جنيه للسهم 0.1 سي أي كبيتال القابضة لألستثمار 

 

 الجمعيات العمومية 

 العنوان  نوع الجمعية الشركة  اليوم
 بواسطة تقنيات االتصال الحديثة و التصويت عن بعد  عادية جولدن بيراميدز بالزا  15/9/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ( EGX 30 index)  30لشركات المكونة لمؤشر إي جي إكس ا

 الكود  اسم الشركة
آخر 

 سعر

نسبة التغير 

 اليومي %

التغير من 

أول العام  

% 

 قيمة التداول كمية التداول

أعلى سعر 

 52في 

 اسبوع

أقل سعر 

 52في 

 أسبوع

الوزن في  

المؤشر 

)%( 

 COMI 45.80 -0.37  22.64-  4,054,457   186,464,016   51.49   36.52  35.06% البنك التجاري الدولي

 FWRY 17.00 0.59  6.16-  5,969,667   101,866,608   25.99   10.69  9.28% فوري

 EAST 12.64 1.12  3.51-  8,565,079   106,699,208   15.39   9.97  5.93% ايسترن كومباني  -الشرقية 

 EKHO 1.15 -1.54  24.02   327,653   378,255   1.17   0.94  5.39% القابضة المصرية الكويتية

 ABUK 18.70 -0.69  9.66-  374,637   7,054,359   24.24   16.25  4.01% ابوقير لالسمدة 

 HRHO 12.56 1.37  4.67   809,189   10,178,293   13.42   9.92  3.85% هيرميس 

 TMGH 7.80 3.45  20.00   6,247,238   48,261,164   7.90   5.41  4.08% طلعت مصطفى 

 SWDY 8.80 6.41  9.37-  5,114,212   43,886,308   10.65   6.71  3.25% السويدى اليكتريك

 CLHO 4.61 -0.86  0.65-  71,429   330,690   5.62   3.70  2.46% مستشفي كليوباترا

 ISPH 3.95 -0.25  21.63-  335,229   1,322,669   7.63   3.32  1.77% ابن سينا فارما

 ETEL 14.60 1.32  21.67   1,808,916   26,538,948   15.35   10.12  2.55% المصرية لالتصاالت

MNH والتعمير مدينة نصر لالسكان 
D 

3.03 2.02  16.85-  9,825,122   30,046,204   4.49   2.88  1.70% 

 CIEB 27.50 0.26  5.34-  66,964   1,838,920   30.45   21.05  1.58% كريدي اجريكول مصر 

 MFPC 85.80 -0.21  45.92   4,508   380,974   87.00   42.50  2.20% موبكو

 SKPC 9.79 0.41  6.07   540,130   5,322,258   13.10   6.84  1.72% للبتروكيماوياتسيدى كرير 

 CIRA 12.59 0.00  11.65-  1,766   22,264   15.80   10.72  1.75% تثمار والتنمية العقاريه سالقاهره لإل

 ORWE 9.23 0.44  35.74   146,143   1,354,504   9.42   5.15  1.22% النساجون الشرقيون للسجاد 

 SPMD 1.92 -1.19  17.54   9,067,508   17,378,626   9.41   1.21  0.80% سبيد ميديكال

 HELI 5.70 0.53  6.25-  3,400,977   19,657,148   7.59   4.29  0.97% مصر الجديدة لالسكان والتعمير 

 PHDC 2.08 2.21  50.18  10,322,162   21,402,184   2.10   1.22  1.39% بالم هيلز للتعمير 

 PIOH 6.20 3.33  55.78   7,883,521   48,448,444   6.42   3.51  1.30% بايونيرز القابضة

 AMOC 3.64 2.54  16.29   5,022,670   18,521,504   3.96   2.30  1.36% االسكندرية للزيوت المعدنية

 ESRS 14.42 -0.07  35.27   317,490   4,604,202   16.25   6.32  1.42% حديد عز

 CCAP 1.22 0.58  15.26-  3,610,074   4,412,325   1.68   1.09  0.81% القلعة لالستشارات الماليه

 MTIE 7.63 1.19  20.88   173,107   1,326,349   10.40   5.68  0.87% ام.ام جروب 

 AUTO 4.05 1.25  22.73   196,006   787,629   4.35   2.39  0.83% جى بى اوتو

 ORHD 5.00 0.60  3.52   992,341   4,974,235   6.23   3.25  0.78% اوراسكوم للتنمية مصر 

 RAYA 2.46 2.07  256.52   157,494   387,980   3.77   0.56  0.61% راية القابضة

 RMDA 2.92 -0.68  23.16-  1,687,340   4,901,683   4.14   2.42  0.61% راميدا 

 EGTS 2.31 -0.86  63.25   6,896,726   15,947,420   28.30   2.28  0.48% المصرية للمنتجعات السياحية

 * السهم يتداول بالدوالر

 

 

 



 

 

 

خالء المسؤولية  ا 

 

وراق المالية المذكورةب توصية ذا التقريرُيقصد بهيستند هذا التقرير إلى المعلومات المتاحة للجمهور. ال 
أ
و بيع اال

أ
و بيع ، كما ال يعتبر عرض شراء ا

أ
لقد . فيه شراء ا

نها موثوق فيها في وقت نشر 
أ
بحاث شركة بريميير من مصادر يعتقد ا

أ
راء الواردة في هذا التقرير من قبل إدارة ا

آ
. ال تتحمل شركة بريميير هاتم إعداد المعلومات واال

ية 
أ
راء ا

آ
و محتوياته. يحق لـشركة بريميير تغيير اال

أ
ضرار الناتجة عن استخدام هذا المنشور ا

أ
و اال

أ
و مسؤولية عن الخسائر ا

أ
الواردة في هذا التقرير مسؤولية قانونية ا

 دون إشعار مسبق. 

و المتلقي لهذا التقرير يحتوي هذا التقرير البحثي )بما في ذلك جميع المالحق( على معلومات ُيقصد نقلها فقط إلى المستقبلي
أ
ن المقصودين ، إذا لم يكن القارئ ا

شكا 
أ
ي شكل من اال

أ
ي جزء با

أ
ل. إن االستخدام البحثي هو المتلقي المقصود ، يرجى إخطار بريميير على الفور ، ويجب مسح هذا التقرير البحثي دون االحتفاظ با

و إعاد
أ
و توزيعه ا

أ
و نشره ا

أ
ي شخص بخالف المتلقي المقصود محظور تماًما. غير المصرح به لهذا التقرير البحثي ا

أ
 ة إنتاجه من قبل ا

وراق
أ
و الشركات( وا

أ
ن وجهات نظرهم حول الشركة )ا

أ
و الشركات( المذكورة في هذا التقرير ا

أ
بحاث الذين يغطون الشركة )ا

أ
هم المالية تم التعبير  يؤكد محلل/محللو اال

 عنها بدقة. 
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